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Protocol Wijkcentrum Reyersdam 
inzake Covid-19 

 
 
 
 
Bij binnenkomst: 

Voorkom ophoping van gasten bij de ingang: 
 Wij werken uitsluitend met reserveringen. Dit kan via de whatsapp of telefonisch,              

tel. 06 25 11 22 79 of tijdens de openingsuren met 038 33 231 23. 
In eerste instantie zijn wij geopend op de volgende dagen: 
Maandag:  19:00 - 22:00 uur 
Dinsdag:  19:00 - 22:00 uur 
Woensdag:  13:00 - 16:00 uur 
Donderdag:  19:00 - 22:00 uur 
Vrijdag:  13:00 - 16:00 uur 

 Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er 
gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de bezoeker(s) verkouden en/of hebben ze griepklachten?). 
Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. 

 Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek 
ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het 
geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen. 

 Alle bezoeker(s) wassen bij binnenkomst de handen (of met water en zeep of met een 
desinfecterende handgel). 
 

Bij vertrek: 
 Gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst. 

 
Ruimte(n) Wijkcentrum Reyersdam: 
Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen medewerkers en bezoeker(s) maar ook bezoekers onderling) 
 
Maar: 

 Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke 
huishouding vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De afstand ten 
opzichte van de volgende persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter 
bedragen 

 Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen , 
mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. 

 Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers 
binnen 1,5 meter aan tafel of aan de bar de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen 
terwijl de gasten aan tafel/bar zitten. 

 Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten. 
 Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben 

verlaten. 
 Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin.  

Bij contante betaling dient de bezoeker het geld neer te leggen op de bar onder het 
plexiglas. De medewerker zal het geld vervolgens in de kassa stoppen en hierna de 
handen desinfecteren. 

 Bij het afhalen: maximaal 2 afhalers, de afhalers houden de 1,5 meter afstand in acht. 
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Werkplekken: 
 
 moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. 
 Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van 

elkaar komen. 
 Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften 

RIVM. 
 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  

 
Zalen: 
 
Als het bedrijf beschikt over een of meerdere zalen voor vergaderingen en/of 
feesten/partijen dan gelden voor de zaal de volgende regels: 
 
 niet meer dan het aantal (30) toegestane personen volgens de overheidsmaatregelen. 
 Bij uitgifte van eten en drinken gelden dezelfde regels als in de verkoopruimte, met dien 

verstande dat ook vanachter een buffet eten en drinken verstrekt mag worden. 
 
 
 
Kampen, 25 mei 2020 

 
 
 
Het bestuur 
 
Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


